
 
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

 

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne odbyły się w dniach od 18 do 20 kwietnia.  

W części pierwszej egzaminu – humanistycznej – gimnazjaliści mieli do rozwiązania dwa 

odrębne arkusze, które zawierały zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz  

z języka polskiego; w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – znajdowały się 

zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz  

z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym  

i rozszerzonym. 

 Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści 

opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów 

egzaminacyjnych, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu 

edukacyjnego. Mogły również – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – 

odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych (I i II).   

Prace egzaminacyjne wszystkich uczniów sprawdzali wykwalifikowani 

egzaminatorzy, zebrani w niezależne od szkoły komisje, kierujący się jednolitymi 

kryteriami obowiązującymi w całym kraju.  

W tym roku szkolnym do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 37 uczniów naszej 

szkoły.  

 

Analiza średnich wyników egzaminu gimnazjalnego na tle powiatu, 

województwa i kraju   (arkusz standardowy) 

 
Część egzaminu Szkoła ogółem Polska Województwo Powiat 

Historia i wiedza 

o społeczeństwie 
58,28 59 58,87 59,64 

Język polski 72,58 68 67,87 68,24 

Przedmioty przyrodnicze 56,56 56 55,38 56,21 

Matematyka 56,22 52 51,11 52,79 

Język angielski podstawa 77,94 68 69,44 66,63 

Język angielski rozszerzenie 60,10 52 52,35 49,21 

Język niemiecki podstawa 44,00 52 52,32 56,06 

* Wszystkie powyższe średnie podano w % 

Warto zwrócić uwagę, że aż z pięciu części tegorocznego egzaminu gimnazjalnego nasi 

uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej, zaś wśród 

gmin powiatu pszczyńskiego gmina Kobiór uzyskała najwyższe wyniki z języka 

polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Jest to ogromny sukces naszych uczniów.  



Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. 

 
W tabeli przedstawiono przedziały procentowe średnich wyników wszystkich szkół  

w Polsce, w których w 2018 roku przeprowadzono egzamin gimnazjalny w terminie 

głównym. 

 

*Zacieniowane pola tabeli przedstawiają wyniki wszystkich uczniów naszej szkoły 

 

Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych 

latach. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół 

uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą.  

 

W jaki sposób poprawnie odczytywać skalę staninową?  

Dla przykładu: wynik szkoły w staninie 7. (wysokim) oznacza, że 11% szkół uzyskało 

wynik wyższy, 12% - porównywalny, a 77% – wynik niższy niż dana szkoła. 

 
Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej OKE w Jaworznie: 

www.oke.jaworzno.pl 

www.oke.jaworzno.pl/wyniki/gimnazjum/2018_gim_powiaty.pdf 

 

S
ta

n
in

 

 

Nazwa 

stanina 

Historia 

i wiedza o 

społeczeństwie 

Język polski 
Przedmioty 

przyrodnicze 
Matematyka 

J. angielski 

na poziomie 

podstawowym 

J. niemiecki  

na poziomie 

podstawowym 

1 najniższy 27–38 20–39 23–35 14–25 24–37 25–32 

2 bardzo niski 39–47 40–56 36–44 26–37 38–48 33–36 

3 niski 48–51 57–61 45–48 38–43 49–55 37–40 

4 niżej średni 52–54 62–64 49–51 44–47 56–61 41–45 

5  średni 55–58 65–68 52–55 48–52 62–68 46–51 

6 wyżej średni 59–62 69–72 56–59 53–56 69–75 52–58 

7 wysoki 63–67 73–76 60–64 57–62 76–84 59–67 

8 bardzo wysoki 68–75 77–82 65–73 63–72 85–95 68–78 

9 najwyższy 76–92 83–93 74–92 73–93 96–100 79–100 

http://www.oke.jaworzno.pl/
http://www.oke.jaworzno.pl/wyniki/gimnazjum/2018_gim_powiaty.pdf

